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R  A  D  A    M  Ě  S  T  A    B  Í  L  I  N  Y  
 

Usnesení z 20. schůze v roce 2009,  
konané v mimořádném termínu dne 19. října 2009 

 
 
Usnesení s termínem č.:  
1047  taj. (OD, ONI)  04. 11. 
1131  taj. (SÚ) 04. 11.  
1132  taj. (ONI) 01. 12.  

1091  taj.   16. 12.   
72  taj. (SÚ) 31. 12.  
1126  taj. (ONI, SÚ) 04/2010 

  
Trvalá usnesení: 
607/03  MTSB  měsíčně předkládat vyhodnocení skládky Chotovenka 
1142/03 ONI  prověřit před podpisem nájemní smlouvy, zda-li není žadatel dlužníkem 

179/04  OŽP  při hromadném kácení stromů informovat radu města  
2/06  SÚ  provádět 1x za rok kontrolu estet. udržování plotů v sídlišti SHD 
326/06   taj.,TS,MěP  čtvrtletně předkládat přehled o uhrazených platbách od 50.000 Kč 

273/07  MTSB  postupně nahrazovat litinové kanalizační vpustě tvrzeným plastem 

274/07 MěP  kontrola dopr. značení u ZŠ na PP I, z důvodu ničení chodníků vozidly 

1045/07 taj. (VO) postupně doplňovat pasportizaci, včetně propojení s odbory a org. 
1046/07 OŽP  plnění plánu odpadového hospodářství 
1087/07 taj. (ŠaK) čtvrtletně předkládat přehled čerpání všech fondů přísp. organizací 

1088/07 taj. (ONI) pololetně předkládat přehled energ. nákl. v pavilonech 1 a 5 na TP 
256/08  taj. (OŽP) čtvrtletně předkládat zprávu o kontrolách černých skládek 

 
Splněná usnesení č.: 1089, 1116 
 
____________________________________________________________________________________________ 

   

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 

 
1197  
Uzavření nájemní smlouvy se slečnou Mgr. Michaelou Mrázovou na byt č. 3, ul. Mírové 
náměstí 48, na dobu určitou jednoho roku.  
 
1198  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Mgr. Jiřím Nechvátalem na byt č. 1, ul. Mírové náměstí 
90, na dobu určitou jednoho roku.  
 
1199  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Ing. Ladislavem Kvěchem na byt č. 1, ul. Mírové náměstí 
čp. 88, na dobu určitou jednoho roku, po ukončení nájemního vztahu předchozího nájemce.  
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1200  
Žádost pana Jiřího Pilaře o uzavření nájemní smlouvy na byt v domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou.  
 
1201  
Žádost paní Anny Musilové o uzavření nájemní smlouvy na byt v domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou. 
 
1202  
Žádost paní Julie Skřivánkové o uzavření nájemní smlouvy na byt v domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou. 
 
1203  
Žádost paní Barbory Beránkové o uzavření nájemní smlouvy na byt v domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou. 
 
1204  
Organizační změnu – zrušení pracovního místa „Cestovní doklady“ na odboru správním a 
vnitřních věcí k 1. listopadu 2009, a stanovuje celkový počet zaměstnanců Městského úřadu 
Bílina od 1. listopadu 2009 na 119.  
 
1205  
Organizační změnu Městského úřadu Bílina – zrušení dvou pracovních míst „Správní činnosti 
IV“ a „Správní činnosti V“ na odboru dopravy k 1. lednu 2010 a stanovuje celkový počet 
zaměstnanců Městského úřadu Bílina od 1. ledna 2010 na 117.  
 
1206  
Výzvu k podání nabídky Městskými technickými službami Bílina ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Rekultivace skládky 
Chotovenka – pískovna“.  
 
 

II. rozhodla 

 
1207  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava komunikace Žižkovo údolí, Bílina“ 
dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě EUROVIA CS, a. s., U Dálnice 261, 400 00 Ústí nad 
Labem, a to jako specializovanou zakázku (na základě třech předložených nabídek).  
 
1208  
Nařídit Městským technickým službám Bílina povinný odvod z předpokládaného zisku na 
skládce Chotovenka – pískovna roku 2009 ve výši 2 mil. Kč a zároveň ukládá ředitelce 
Městských technických služeb Bílina použít částku 3,3 mil. Kč na vázaném účtu u Komerční 
banky, a. s., k úhradě veřejné zakázky na stavební práce „Rekultivace skládky Chotovenka-
pískovna“.  
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III. ruší  
 
 
1209  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „ZŠ 
Aléská Bílina – opravy učitelských WC (vč. oprav zatékání do prostorů umývárny učitelských 
WC)“.  
 

 
IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 

 
1210  
Záměr zúčastnit se v roce 2010 Programu Podpora terénní práce a požádat o účelovou dotaci 
se spoluúčastí města, která bude upřesněna v návrhu rozpočtu města na rok 2010, dle verze 
č. 2, tj. na 1,0 úvazku.  
 
1211  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a společností Komerční banka, a. s., na zhodnocení 
finančních prostředků formou termínovaného účtu na dalších 6 měsíců. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 

 
V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   p o v ě ř i t 

 
1212  
Pana Pavla Ryjáčka plněním některých úkolů při řízení Městské policie Bílina spočívající 
v plnění funkce „Ředitele Městské policie Bílina“ a zároveň zrušit pověření pana Marcela 
Špičky, schválené usnesením Městské rady v Bílině č. 653 ze dne 31. října 1996.  

 
 

VI. předkládá zastupitelstvu města   k   p r o j e d n á n í 
 
1213  
Materiál č. 596 – odpovědi na dotazy zastupitelů města na akci „Lávka přes řeku Bílinu a 
silnici I/13, Bílina“ s tím, že odpovědi na otázky č. 1 až 6 budou ještě doplněny.  
 
1214  
Materiál č. 647 – dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR ohledně dalšího postupu pro dokončení 
zpracování dokumentace EIA na stavbu „Silnice I/13 Bílina – obchvat“.  
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
1215  
Zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Bílinské lázně, o. p. s. za rok 2008 a 2009.  
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VIII. bere na vědomí 
 
 
1216  
Splnění usnesení č. 1089, kterým bylo ředitelce Městských technických služeb Bílina uloženo 
připravit zadání veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci 
„Rekultivace skládky Chotovenka pískovna“ s tím, že na tuto akci bude použit i zisk vytvořený 
skládkováním, viz usnesení č. 1206.  
 
1217  
Plnění usnesení č. 1091, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo předložit zprávu 
o stavu průběhu aktualizace regenerace památkových zón.   
 
1218  
Splnění usnesení č. 1116 ze dne 30. září 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zpracovat vyjádření k příslušným bodům ze zápisu z komise pro životní prostředí, 
dopravu a bezpečnost ze dne 14. září 2009.  
 
1219  
Splnění úkolů zaznamenaných v zápisu rady města ze dne 30. září 2009.  
 
1220  
Žádost společenství jednotek domu Břežánská 382 – 384 o oplocení zadního dvora tohoto 
domu s tím, že doporučuje požádat o pronájem přilehlých pozemků a oplotit pronajaté 
pozemky na vlastní náklady.  
 
1221  
Zprávu vedoucí odboru interního auditu o provedených následných veřejnoprávních 
kontrolách za III. čtvrtletí 2009.  
 
1222  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 7. října 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček  
starosta města 

 


